
 
 

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জলা শাসেকর কাযালয়, িদনাজ র। 

(রাজ  শাখা) 
www.dinajpur.gov.bd 

 
 

িদনাজ র জলার ম, ২০১৯ মােসর (৫ম সভা) জলা াম/আদশ াম ক  বা বায়ন কিম র 
সভার কাযিববরণী: 

 
 

সভাপিত : মাঃ মাহ ল আলম 

     জলা শাসক, িদনাজ র। 
 

সভার তািরখ : ২৬ ম, ২০১৯ ি .। 

আেলাচ  মাস : এি ল, ২০১৯ ি .। 

সভার সময় : সকাল ১১.০০ ঘ কা। 

সভার ান : জলা শাসেকর সে লন ক । 

উপি িত : সভায় উপি ত এবং অ পি ত সদ গেণর তািলকা পিরিশ  ‘ক’ ও ‘খ’।  

 

  সভায় উপি ত সদ েক াগত জািনেয় সভার কাজ  করা হয়। অতঃপর সভাপিত ক ক এেজ া 

িভি ক আেলাচনার জ  রিভিনউ ড  কােল র, িদনাজ রেক অ েরাধ করা হয়। রিভিনউ ড  কােল র ক ক 

গত সভার কাযিববরণী সভায় পাঠ কের শানােনা হয়। কান সংেশাধনী না থাকায় তা ঢ়ীকরণ করা হয়। অতঃপর 

আেলাচ িচ অ সাের আেলাচনা করা হয় এবং িস া  হণ করা হয়। 

 

০২। াম কে র াব সং া  আেলাচনা: 
 

 সভায় সদ -সিচব রিভিনউ ড  কােল র ক ক জানােনা হয় য, াম ক  বা বায়েনর মা েম 

গিরব, অসহায় িমহীন পিরবােরর সদ েদর নবাসেনর জ  মাননীয় ধানম ীর িত িত রেয়েছ। স লে  এ মােস 

িদনাজ র সদর উপেজলাধীন ০১ (এক) , িচিররব র উপেজলাধীন ০১ (এক)  এবং হািকম র উপেজলাধীন ০১ 

(এক)  মাট ০৩ (িতন)  াম কে র ন ন াব া  সােপে  জাতীয় ক  পিরচালক, াম 

(িসিভআরিপ), িম ম ণালেয় রণ করা হেয়েছ। ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ অথ বছের এ জলা হেত ২৫ ( িচশ)  

াম কে র মা র কােজর ন ন াব অ েমাদেনর জ  িম ম ণালেয় (িপএমইউ) রণ করা হেল ত ে  ০৪ 

(চার)  কে র হ িনমাণসহ আ ষি ক কােজর বরা  এবং মাি পারপাস হল িনমােণর জ  ০১ (এক)  মাট ০৫ 

(প চ)  কে র বরা  পাওয়া গেছ (পিরিশ -গ ও ঙ)। অিতির  জলা শাসক (রাজ ) ক ক াম কে র 

আওতায় জ িরিভি েত াব রেণর িবষেয় সকল উপেজলা িনবাহী অিফসার ও সহকারী কিমশনার ( িম) দর ি  

আকষণ করা হয়। সভায় অিতির  জলা শাসক (রাজ ) আরও বেলন, ইতঃ েব পিরিশ -ঘ এ উি িখত ৩০  

আদশ াম কে র মা র কােজর াব অ েমাদেনর জ  াশনাল েজ  ডাইের র, আদশ াম ক -২, িম 

ম ণালয়, েজ  ােনজেম  ইউিনট (িপএমইউ) বরাবর রণ করা হয়। িক  ক স েহর মা র কােজর াব 

অ েমাদন অে  ফরত পাওয়া যায়িন। সভাপিত ক ক াম ক  বা বায়েনর মা েম গিরব, অসহায় িমহীন 

পিরবার নবাসেনর িনিম  জ িরিভি েত িন ক খাসজিম িচি ত কের াব রেণর জ  সকল উপেজলা িনবাহী 

অিফসার ও সহকারী কিমশনার ( িম)গণেক িনেদশনা দান করা হয়। সভায় ইতঃ েব ািবত ক স েহর 

অ েমাদেনর েয়াজনীয় ব া হেণর জ  াশনাল েজ  ডাইের র, আদশ াম ক -২, িম ম ণালয়, েজ  

ােনজেম  ইউিনট (িপএমইউ) এবং আ িলক ব াপক, াম ক -২, রং র কাযালয় এর ি  আকষণ করার 

িবষেয় আেলাচনা করা হয়। 
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িস া -২.ক: মাননীয় ধানম ীর িত িত মাতােবক াম কে র আওতায় গরীব, অসহায় িমহীন পিরবার 

নবাসেনর িনিম  জ িরিভি েত িন ক খাসজিম িচি ত কের াব রেণর জ  সকল উপেজলা 

িনবাহী অিফসার ও সহকারী কিমশনার ( িম)গণ- ক অ েরাধ করা হয়। 
 
 

িস া -২.খ: পিরিশ -‘ঘ’ এ উি িখত মা র কােজর জ  িরত আদশ াম ক  াবস হ অ েমাদেনর েয়াজনীয় 

ব া হেণর িনিম  াশনাল েজ  ডাইের র, াম (িসিভআরিপ), িম ম ণালয় (িপএমইউ), 

৩/এ নীলে ত বা রা, ঢাকা এবং আ িলক ব াপক, আদশ াম ক -২, রং র কাযালয় এর ি  

আকষণ করার িস া  হীত হয়। 
 

বা বায়েন: উপেজলা িনবাহী অিফসার ও সহকারী কিমশনার ( িম) (সকল), িদনাজ র। 

 

০৩। বা বায়নাধীন াম কে র হ িনমাণ ও মা র কাজ বা বায়ন সং া  আেলাচনা: 
 

 সভায় সদ -সিচব রিভিনউ ড  কােল র ক ক জানােনা হয় য, ২০১৮-১৯ অথ বছের িদনাজ র 

জলায় ০১ (এক)  মাি পারপাস হল িনমাণসহ ০৪ (চার)  াম কে র হ িনমােণর আ ষি ক কােজর বরা  

পাওয়া গেছ (িব ািরত পিরিশ -ঙ)। এ জলার িবিভ  উপেজলায় আরও ২০  কে র মা র কাজ দীঘিদন েব 

স ািদত হেয়েছ (পিরিশ -চ)। উ  ক স েহ হ িনমােণর বরা  এখনও পাওয়া যায়িন। সভায় অিতির  জলা 

শাসক (রাজ ), িদনাজ র িবিভ  উপেজলায় মা র কাজ স ািদত ২০  কে র জিম বতমােন িক অব ায় আেছ, 

ক  জিম যন ব-দখেল না যায় এবং সরকােরর দখেল থােক স িবষেয় েয়াজনীয় ব া হণ কের 

জ িরিভি েত িতেবদন দািখেলর জ  সংি  উপেজলা িনবাহী অিফসারগেণর ি  আকষণ কেরন। সভায় ইতঃ েব 

মা র কাজ স ািদত ক স েহর হ িনমাণসহ অ া  আ ষি ক কাজ স াদেনর লে  েয়াজনীয় অথ বরাে র 

জ  াশনাল েজ  ডাইের র, াম (িসিভআরিপ), িম ম ণালয় (িপএমইউ), ৩/এ নীলে ত বা রা, ঢাকা 

এবং আ িলক ব াপক, াম ক -২, রং র এর ি  আকষণ করার িবষেয় আেলাচনা করা হয়। অতঃপর এ 

িবষেয় িব ািরত আেলাচনা শেষ িন প িস া  হীত হয়। 

 

িস া -৩.ক: পিরিশ  -‘চ’ এ মা র কাজ স ািদত ২০  কে র জিম বতমােন িক অব ায় আেছ, ক  জিম 

যন ব-দখেল না যায় এবং সরকােরর দখেল থােক স িবষেয় েয়াজনীয় ব া হণ কের 

জ িরিভি েত িতেবদন দািখেলর জ  সংি  উপেজলা িনবাহী অিফসারগণেক অ েরাধ করা হয়। 

 

িস া -৩.খ: পিরিশ -‘চ’ এ উি িখত মা র কাজ স ািদত ক স েহর হ িনমাণসহ অ া  আ ষি ক কাজ 

স াদেনর লে  েয়াজনীয় অথ বরাে র জ  াশনাল েজ  ডাইের র, াম (িসিভআরিপ), 

িম ম ণালয় (িপএমইউ), ৩/এ নীলে ত বা রা, ঢাকা এবং আ িলক ব াপক, াম ক -২, 

রং র কাযালয় এর ি  আকষণ করার িস া  হীত হয়। 
 

বা বায়েন: (১) অিতির  জলা শাসক (রাজ ), িদনাজ র। 

 (২) সংি  উপেজলা িনবাহী অিফসার/সহকারী কিমশনার ( িম), িদনাজ র। 
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০৪। বা বািয়ত াম (আদশ াম) কে  নবািসত পিরবােরর ক িলয়ত রিজি  ও নামজারী সং া  

আেলাচনা: 
 

 সভায় রিভিনউ ড  কােল র ক ক জানােনা হয় য, ২০০৯-১০ অথ বছর হেত এ পয  াম 

(আদশ াম) কে র আওতায় ৫৫  ক  বা বায়ন হেয়েছ। বা বািয়ত ৫৫  াম কে র মে  ৩৫  ক  

স  িনমাণ হওয়ায় উ  ক স েহ হহীনেদর নবাসেনর কায ম চলমান রেয়েছ। অবিশ  ২০  কে  নবািসত 

৬৮০  পিরবােরর অ েল বে াব  নিথ অ েমাদন, ক িলয়ত রিজি  এবং নামজারী স  হেয়েছ (পিরিশ -ছ)। 

রিভিনউ ড  কােল র আেরা জানান য, ইতঃ েবও আদশ াম-১ ও আদশ াম-২ কে র আওতায় ২৮  ক  

বা বািয়ত হেয়েছ। বা বািয়ত ২৮  াম/আদশ াম কে র বে াব  নিথ অ েমাদনসহ ক িলয়ত রিজি  এবং 

নামজারী স  হেয়েছ (পিরিশ -‘জ’)। অিতির  জলা শাসক (রাজ ), িদনাজ র ক ক স  িনিমত াম 

ক স েহ উপকারেভাগী পিরবার িনবাচন কের তােদর অ েল বে াব  াব রেণর জ  এবং বা বািয়ত কে  

কান কারেণ উপকারেভাগী পিরবার কে র ঘর ছেড় যিদ অ  চেল যায় তাহেল সেরজিমন তদ েম উ  ঘের 

ন ন উপকারেভাগী পিরবার িনবাচন কের েবর বে াব  নিথ বািতেলর াব রেণর িবষেয় সংি  উপেজলা 

িনবাহী অিফসার/সহকারী কিমশনার ( িম) গেণর ি  আকষণ করা হয়। 
 

িস া -৪.ক: জলায় স  বা বািয়ত াম ক স েহ উপকারেভাগী পিরবার িনবাচন কের তােদর অ েল 

বে াব  াব রেণর িবষেয় সংি  সকলেক অ েরাধ করা হয়। 
 

িস া -৪.খ: জলায় বা বািয়ত াম/আদশ াম ক স েহ কান কারেণ উপকারেভাগী পিরবার কে র ঘর ছেড় 

যিদ অ  চেল যায় তাহেল সেরজিমন তদ েম উ  ঘের ন ন উপকারেভাগী পিরবার িনবাচন কের 

েবর বে াব  নিথ বািতেলর াব রেণর িবষেয় সংি  সকলেক অ েরাধ করা হয়। 
 

বা বায়েন: সংি  উপেজলা িনবাহী অিফসার/সহকারী কিমশনার ( িম),  িদনাজ র। 
 

 

সভায় আর কান আেলাচনা না থাকায় সভাপিত ক ক উপি ত স ািনত সদ েক ধ বাদ জািনেয় 

সভার সমাি  ঘাষণা করা হয়। 
 
 
 

া িরত/- 
( মাঃ মাহ ল আলম) 

জলা শাসক 
ও 

সভাপিত 
জলা আদশ াম/ াম ক  বা বায়ন কিম  

িদনাজ র। 
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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জলা শাসেকর কাযালয়, িদনাজ র 

( রাজ  শাখা) 
www.dinajpur.gov.bd 

 
 

ারক নং ০৫.৫৫.২৭০০.০১১.০৭.০০৭.১৯.১১৬৪(৩৯)                                               তািরখ: 
			২০	 জ 	১৪২৬

					০৩	 ন	২০১৯
 

 
 
অ িলিপ সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ব া হেণর জ  রণ করা হেলা ( জ তার মা সাের নয়): 

০১। মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

০২। সিচব, িম ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

০৩। চয়ার ান, িম সং ার বাড, িব. আই. ডি উ. . এ ভবন, ১৪১-১৪৩মিতিঝল বািণিজ ক এলাকা, ঢাকা। 

০৪। িবভাগীয় কিমশনার, রং র িবভাগ, রং র।  

০৫। াশনাল েজ  ডাইের র, আদশ াম ক -২, িম ম ণালয়, েজ  ােনজেম  ইউিনট (িপ.এম. ইউ) 

৩/এ নীলে ত,বা রা, ঢাকা-১২০৫। 

০৬। িলশ পার, িদনাজ র। 

০৭। আ িলক ব াপক, াম ক -২, রং র কাযালয়, লােটাল, রং র। 

০৮। অিতির  জলা শাসক (রাজ ), িদনাজ র। 

০৯। িবভাগীয় বন কমকতা, িদনাজ র। 

১০। উপপিরচালক, িষ স সারণ অিধদ র, িদনাজ র। 

১১-২৩। উপেজলা িনবাহী অিফসার.............................................(সকল), িদনাজ র। 

২৪। উপপিরচালক, সমাজেসবা অিধদ র, িদনাজ র। 

২৫-৩৭।  সহকারী কিমশনার ( িম).............................................(সকল), িদনাজ র। 

৩৮। সহকারী কিমশনার ( গাপনীয়), জলা শাসেকর কাযালয়, িদনাজ র। জলা শাসক মেহাদেয়র সদয় 
অবগিতর জ ।  

৩৯। ভার া  কমকতা, আইিস  শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, িদনাজ র (ওেয়ব পাটােল আপেলাড করার 
জ )। 

 

 

 

 

 

 

 
 

 া িরত/- 
(ক েথায়াই  মারমা) 

রিভিনউ ড  কােল র 
ও 

সদ  সিচব 
জলা আদশ াম/ াম ক  বা বায়ন কিম  

িদনাজ র। 
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=০৫= 
 
 
 

সভায় উপি ত সদ  (পিরিশ -ক) ( জ তার মা সাের নয়): 

০১০১।।  জনাব মাঃ জয় ল আেবদীন, অিতির  জলা শাসক (রাজ ), িদনাজ র। 
০২০২।।  িষিবদ মাঃ শামীম, অিতির  উপপিরচালক (শ ), উপপিরচালক, িষ স সারণ অিধদ র, িদনাজ র এর পে । 
০৩০৩।।  জনাব মাঃ িফ ল ইসলাম, উপেজলা িনবাহী অিফসার, িদনাজ র সদর, িদনাজ র। 
০৪০৪।।  জনাব এ.িব.এম. রওশন কবীর, উপেজলা িনবাহী অিফসার, িবরল, িদনাজ র । 
০৫০৫।।  জনাব মাঃ ফক ল হাসান, উপেজলা িনবাহী অিফসার, বাচাগ , িদনাজ র । 
০৬০৬।।  জনাব মাঃ ইয়ািমন হােসন, উপেজলা িনবাহী অিফসার, বীরগ , িদনাজ র । 
০৭০৭।।  জনাব আহেমদ মাহ বউল ইসলাম, উপেজলা িনবাহী অিফসার, খানসামা, িদনাজ র। 
০৮০৮।।  জনাব মাঃ মজবাউল কিরম, উপেজলা িনবাহী অিফসার (অঃদাঃ), িচিররব র, িদনাজ র। 
০৯০৯।।  জনাব মাঃ আ স সালাম চৗ রী, উপেজলা িনবাহী অিফসার, লবাড়ী, িদনাজ র। 
১০১০।।  জনাব মাঃ মিশউর রহমান, উপেজলা িনবাহী অিফসার, নবাবগ , িদনাজ র। 
১১১১।।  জনাব মাঃ তৗিহ র রহমান, উপেজলা িনবাহী অিফসার, িবরাম র, িদনাজ র। 
১২১২।।  জনাব মাঃ আ র রািফউল আলম, উপেজলা িনবাহী অিফসার, হািকম র, িদনাজ র। 
১৩১৩।।  জনাব  ওয়ািহদা খানম, উপেজলা িনবাহী অিফসার, ঘাড়াঘাট, িদনাজ র। 
১৪১৪।।  জনাব মাঃ আির ল ইসলাম, সহকারী কিমশনার ( িম), িদনাজ র সদর, িদনাজ র। 
১৫১৫।।  জনাব জােবর মা: সায়াইব, সহকারী কিমশনার ( িম) (অঃদাঃ), কাহােরাল, িদনাজ র। 
১৬১৬।।  জনাব জােবর মা: সায়াইব, সহকারী কিমশনার ( িম), বীরগ , িদনাজ র। 
১৭১৭।।  জনাব মাঃ মজবাউল কিরম, সহকারী কিমশনার ( িম), িচিররব র, িদনাজ র। 
১৮১৮।।  জনাব আ  তােহর মাঃ সাম ামান, সহকারী কিমশনার ( িম), পাবতী র, িদনাজ র। 
১৯১৯।।  জনাব নাজ ন নাহার, সহকারী কিমশনার ( িম), িবরাম র, িদনাজ র। 
২০২০।।  জনাব ক েথায়াই  মারমা, রিভিনউ ড  কােল র, িদনাজ র।  
২১২১।।  জনাব মাছাঃ হািববা আ ার, সমাজেসবা অিফসার, উপপিরচালক, সমাজেসবা অিধদ র, িদনাজ র এর পে । 
 

সভায় অ পি ত সদ  (পিরিশ - খ) 

০১০১।।  জনাব মেনার ন শীল গাপাল মাননীয় সংসদ সদ  িদনাজ র-১ ও উপেদ া। 
০২০২।।  জনাব সয়দ আ  সােয়ম, িলশ পার, িদনাজ র। 
০৩০৩।।  জনাব মাঃ আ র রহমান, িবভাগীয় বন কমকতা, িদনাজ র। 
০৪০৪।।  জনাব মাঃ নািসম আহে দ, উপেজলা িনবাহী অিফসার, কাহােরাল, িদনাজ র। 
০৫০৫।।  জনাব মাঃ রহা ল হক, উপেজলা িনবাহী অিফসার , পাবতী র, িদনাজ র। 
০৬০৬।।  জনাব সািদয়া ইসলাম, সহকারী কিমশনার ( িম), িবরল, িদনাজ র। 
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২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ অথ বছের মা র কােজর াব রণ সং া  াম কে র ত  (পিরিশ -গ) 
িমক নং উপেজলার নাম কে র নাম ক  জিম (একর)  ািবত পিরবােরর সং া ম  

১ খানসামা বণ িল আিদবাসী-২ াম ৩.৩৪ ৪০ ন ন 
২ পাবতী র ই র রা  াম ৪.০৬৮ ১৫ ি  এিরয়া সং ার 
৩ পাবতী র মহব র াম ১.৫৩ ১৫ ন ন 
৪ িবরল উ র পলাশবাড়ী াম ৭.০৮ ২৫ সং ার 
৫ বীরগ  কািশমনগর-২ াম ১০.১১ ৪০ ি  এিরয়া সং ার 
৬ কাহােরাল র র-২ (স ঃ) ৫.৭৩ ৫০ ন ন 
৭ কাহােরাল িস ািরগ ও (স ঃ) ৭.২৬ ৩০ ন ন 
৮ পাবতী র ির িজপাড়া-৩ ৩.৩৫ ২৫ ি  এিরয়া সং ার 
৯ হািকম র পালী বটতলী-৪ ১১.৯৮ ৩০ অে াবর, ২০১৮ 
১০ ঘাড়াঘাট ছায়ানীড় ৩.১৫ ৩৫ অে াবর, ২০১৮ 
১১ ঘাড়াঘাট খনীড় ৩.১৫ ৩৫ অে াবর, ২০১৮ 
১২ ঘাড়াঘাট শাি নীড় ৩.১৫ ৩৫ অে াবর, ২০১৮ 
১৩ খানসামা জয়গ  াম-২ ৭.১২ ১৫০ িডেস র, ২০১৮ 
১৪ খানসামা বণ িল আিদবাসী াম-৩ ০.৪৫ ১২ িডেস র, ২০১৮ 
১৫ নবাবগ  আম লবাড়ী াম ৩.৩৯ ৮০ জা য়াির, ২০১৯ 
১৬ িদনাজ র সদর দি ণ িশব র ০.৬০ ১১ ফ য়াির, ২০১৯ 
১৭ িদনাজ র সদর রাজা র ৫.৮৭ ৩২ ফ য়াির, ২০১৯ 
১৮ িদনাজ র সদর িড় বলেতাড় ১.০০ ২০ মাচ, ২০১৯ 
১৯ িদনাজ র সদর িড়রহাট ১.৬০ ৩৫ এি ল, ২০১৯ 
২০ িচিররব র রইল ২.৫৮ ৩০ এি ল, ২০১৯ 
২১ হািকম র পালীবটতলী-৫ ৭.৬৭ ২১৬ এি ল, ২০১৯ 

 
পিরিশ - ঘ (অ েমাদেনর জ  িরত কে র ত ) 

িমক নং উপেজলার নাম কে র নাম ক  জিম (একর)  ািবত পিরবােরর সং া ম  
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
১  িদনাজ র সদর খাসাল র ১.৬৫ ৩০ - 
২ িবরল চ নিদঘী আদশ াম ৫.২৩ ৫০ - 
৩ বাচাগ  নাফানগর আদশ াম ৪.৭৬ ৪০ - 
৪ ঐ জাবারী র ২.১৫ ৮০ - 
৫ কাহােরাল িশব র  ২.০০ ৪০ - 
৬ ঐ কাঠালবাড়ী ২.৬৬ ৪০ - 
৭ ঐ র ল র ২.৩৩ ৪০ - 
৮ খানসামা খামারপাড়া(বিধত) ২.৮০ ৩০ - 
৯ ঐ চািকিনয়া আদশ াম ৪.৮১ ৫০ - 
১০ ঐ িড়গ ও আদশ াম ৫.৬০ ৫০ - 
১১ বীরগ  র ল র আদশ াম ৪.২৮ ১০২ - 
১২ ঐ বড়হাট আদশ াম ৩.৯৮ ৫০ - 
১৩ ঐ ঘা য়ািদঘী আদশ াম ৩.২৮ ৪৫ - 
১৪ ঐ ডালা াম আদশ াম ৩.৮১ ৪০ - 
১৫ ঐ চরলি র আদশ াম ২.২৯ ৩০ - 
১৬ ঐ ঘাড়াব  আদশ াম ৯.৫১ ৩০ - 
১৭ ঐ স  পাড়া আদশ াম ৭.৩২ ১১০ - 
১৮ ঐ িকসমত খিড়কাদাম আদশ াম ৭.১৯ ৯০ - 
১৯ পাবতী র দউল গ ডা া ৩.২৫ ৯০ - 
২০ ঐ মরণাই াম ৩.৫০ ৪০ - 
২১ নবাবগ   দউল হািতরাম ৩.৬১ ৪০ - 
২২ ঐ রাই দা য়া র আদশ াম ৪.৪৩ ৫০ - 
২৩ ঐ মরনাই আদশ াম ১৭.৭৯ ৪০ - 
২৪ ঐ ভবটগাড়ী কিরম র ১৪.৭৮ ৭০ - 
২৫ ঐ হিররাম র ৩.৬৫ ৭০ - 
২৬ ঐ আিখয়া ২.৪৮ ৩৭ - 
২৭ ঐ পািনয়া(বিধত) ২.০০ ১৮ - 
২৮ পাবতী র কেধায়া াম ৭.৪৮ ২৭ - 
২৯ ঐ ভিল র াম ২.৩৪ ৪০ - 
৩০ হািকম র পালী বটতলী-৩ ৫.০২ ৩০ - 

                            মাট ৩০  ১৪৫.৯৮ ১৪৯৯ - 
 

২০১৮-১৯ অথ বছের হ িনমাণসহ আ ষি ক কােজর বরা া  াম কে র ত  (পিরিশ -ঙ) 
ঃনং উপেজলা কে র নাম ক  জিম(একর)  ািবত পিরবােরর সং া বরা া  টাকার পিরমাণ ম  
১ বীরগ  িকসামত খিড়কাদম ৪.৮৫ ৫০ ৯৯,৬৮,৫০০/- নেভ র, ২০১৮ 
২ বীরগ  সা াপাড়া ৭.৩২ ৬০ ৭৬,৭০,৫০০/- নেভ র, ২০১৮ 
৩ িবরল ণপাড়া ২.৭৭ মাি পারপাস হল িনমাণ ৭,৯৩,০০০/- নেভ র, ২০১৮ 
৪ নবাবগ  জ ক হিরণা ২.২৫ ৪০ ৬১,২০,০০০/- মাচ, ২০১৯ 
৫ নবাবগ  চকনওদা ৩.২১ ৫০ ৭৬,৫০,৫০০/- মাচ, ২০১৯ 
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পিরিশ -ছ (২০০৯ হেত এ পয  বা বািয়ত আদশ াম( াম) কে র ত ) 

িমক 
নং 

উপেজলার 
নাম 

কে র নাম 
ক  
জিম  

নবািসত 
পিরবােরর সং া 

অ েমািদত 
নিথর সং া 

ক িলয়ত 
রিজি  সং া 

নামজারীর 
সং া 

অস  ক িলয়ত 
রিজি র সং া 

ম   

১ 

িবরল 

উঃ পলাশবাড়ী ৮.৬৯ ৩০ ৩০ ৩০ ৩০ -- -- 
২ উ র পলাশবাড়ী (স ঃ) ৩.০০ ২৫ -- -- -- -- ২০১৭-১৮ 
৩ মেহষিদিঘ ৯.০৬ ৩০ ৩০ ৩০ ৩০ -- -- 
৪ মালান র ১.৫৫ ৩০ ৩০ ৩০ ৩০ -- -- 
৫ হািসলা ১.৪৮ ৩০ -- -- -- -- ২০১৭-১৮ 
৬ ণপাড়া ২.৭৭ ৫০ -- -- -- -- ২০১৭-১৮ 
৭ 

বাচাগ  
ব য়াপীরিদঘী ২.৫৯ ৪০ -- -- -- -- ২০১৭-১৮ 

৮ ব য়া সােহবিদঘী ৩.০৯ ৪০ -- -- -- -- ২০১৭-১৮ 
৯ 

কাহােরাল 

িসংগাড়ীগ ও ৭.২৬ ৩০ ৩০ ৩০ ৩০ -- -- 
১০ িস ারীগ ও (স ঃ) ৭.০৬ ১০ -- -- -- -- ২০১৬-১৭ 
১১ বাগ র-২ ৬.৫৭ ৩০ ৩০ ৩০ ৩০ -- -- 
১২ বাগ র-৩ ৩.৯০ ৩০ -- -- -- -- ২০১৬-১৭ 
১৩ র র-১ ৫.৭৩ ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ -- ২০১৬-১৭ 
১৪ র র-১ (স ঃ) ১১.৪৬ ৩০ -- -- -- -- ২০১৬-১৭ 
১৫ র র-২ ১১.৪৬ ৪০ -- -- -- -- ২০১৬-১৭ 
১৬ ভােবারিদঘী ২.০০ ৩০ -- -- -- -- ২০১৬-১৭ 
১৭ র র-২ (স ঃ) ৫.৭৩ ২০ -- -- -- -- ২০১৭-১৮ 
১৮ ঈ র াম-২ (স ঃ) ১০.৭২ ৫০ -- -- -- -- ২০১৭-১৮ 
১৯ বাগ র-৩ (স ঃ) ৩.৯০ ১৫ -- -- -- -- ২০১৭-১৮ 
২০ ভােবারিদঘী (স ঃ) ২.০০ ১০ -- -- -- -- ২০১৭-১৮ 
২১ ঈ র াম-২ ৫.২৮ ৫০ -- -- -- -- ২০১৭-১৮ 
২২ ঈ র াম-৩ ৫.২৮ ৩০ -- -- -- -- ২০১৭-১৮ 
২৩ 

বীরগ  
 
 

লাইড়ী-১ (স ঃ) ৪.৬৪ ৪০ ৪০ ৪০ ৪০ -- -- 
২৪ লাউড়ী-২ (স ঃ) ৭.১৫ ৩০ ৩০ ৩০ ৩০ -- -- 
২৫ মাহাতাব র-২ ৩.১৫ ৩০ ৩০ ৩০ ৩০ -- -- 
২৬ কািশমনগর-১ ১০.১১ ৩০ ৩০ ৩০ ৩০ -- -- 
২৭ কািশমনগর-২ ১০.১১ ৪০ -- -- -- -- ২০১৬-১৭ 
২৮ ঘাড়াবা -২ ৩০.৬১ ৬০ -- -- -- -- ২০১৭-১৮ 
২৯ িচল ড়া ৭.৩০ ৪০ -- -- -- -- ২০১৭-১৮ 
৩০ ঘাড়াবা -২ (স সারণ) ৩০.৬১ ৪০ -- -- -- -- ২০১৭-১৮ 
৩১ 

খানসামা 
 

বণ লী আিদবাসী ৩.৩৪ ৩০ ৩০ ৩০ ৩০ -- -- 
৩২ বণ লী আিদবাসী-২ ৩.৩৪ ৪০ -- -- -- -- ২০১৭-১৮ 
৩৩ বা িল ৭.১২ ৩০ ৩০ ৩০ ৩০ -- -- 
৩৪ িচিররব র ছাট বাউল শান কালী  ২.৭০ ৪০ ৪০ ৪০ ৪০ -- -- 
৩৫ 

পাবতী র 
 

 কািশ র ১০.৩৯ ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ -- -- 
৩৬ ই  ড়া  াম ৫.৬৫ ৩০ ৩০ ৩০ ৩০ -- -- 
৩৭ ই র রা  (স ঃ) ৫.৬৫ ১৫ -- -- -- -- ২০১৬-১৭ 
৩৮ িরিফউিজপাড়া-১ াম ৩.৩৫ ৪০ -- -- -- -- -- 
৩৯ িরিফউিজপাড়া-২ াম ২.৪০ ৪০ -- -- -- -- ২০১৬-১৭ 
৪০ ির িজপাড়া-৩ ২.৪০ ২৫ -- -- -- -- ২০১৭-১৮ 
৪১ মরনাই ৪.০৬৮ ৭০ -- -- -- -- ২০১৭-১৮ 
৪২ 

নবাবগ  
 

হাসারপাড়া ৭.১৫ ৩০ ৩০ ৩০ ৩০ -- -- 
৪৩ শাহজাদ র ২.৫৩ ৩০ ৩০ ৩০ ৩০ -- -- 
৪৪ জয় র ৩.৩৯ ৮০ -- -- -- -- ২০১৭-১৮ 
৪৫ 

হািকম র 
 

 আলীর হাট-২ ৭.৫০ ৩০ ৩০ ৩০ ৩০ -- -- 
৪৬ পালী বটতলী ১১.৯৮ ৩০ ৩০ ৩০ ৩০ -- -- 
৪৭ পালী বটতলী-২ ১১.৯৮ ৩০ -- -- -- -- ২০১৬-১৭ 
৪৮ পালী বটতলী-৩ ১১.৯৮ ৩০ -- -- -- -- ২০১৭-১৮ 
৪৯ 

ঘাড়াঘাট 

নয়ন িদঘী ১১.৭৭ ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ -- -- 
৫০ নয়নিদঘী-২ ২.০০ ৩০ -- -- -- -- ২০১৭-১৮ 
৫১ বািলয়ানিসমি  ২.৪৩ ৩০ -- -- -- -- ২০১৭-১৮ 
৫২ নয়নিদঘী-৩ ২.০০ ২০ -- -- -- -- ২০১৭-১৮ 
৫৩ বািলয়ান িসমি -২ ২.৪৩ ৩০ -- -- -- -- ২০১৭-১৮ 
৫৪ ামলছায়া ৩.৪৫ ৪০ -- -- -- -- ২০১৭-১৮ 
৫৫ স জছায়া ৩.৪৫ ৪০ -- -- -- -- ২০১৭-১৮ 

মাট= ১৯২০ ৬৮০ ৬৮০ ৬৮০ -- -- 
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পিরিশ  -চ (মা র কাজ স ািদত কে র ত ) 
 

ঃ নং উপেজলার নাম আদশ ােমর নাম ক  জিম ািবত েহর সং া বরা ত গম/চাল মা র কাজ  ম  
১ বীরগ  ঘাড়াবা া(বিধত) ৩০.৬১ ৬৫ ৭৯.২২৮ ১০০%   
২ বীরগ  িচল ড়া ৪.৫০ ৪০ ৩০.২৪৪ ১০০%   
৩ বীরগ  হািতেডাবা ৩.৩১ ৪২ ৩৩.০৩২ ১০০%   
৪ বীরগ  খা াপাড়া(বিধত) ১.৩৭ ২১ ২০.৭১৬ ১০০%   
৫ কাহােরাল ই র াম ৫.৫০ ৪৮ ৬১.৩৬৬ ১০০%   
৬ কাহােরাল পঃ লতান র(বিধত) ১.৫৮ ৪০ ১৫.৪৭১ ১০০%   
৭ কাহােরাল কািশম র ৬.৭৬ ৬০ ৩৮.১১৩ ১০০%   
৮ পাবতী র গািব র ৪.১৮ ৬০ ১৯.৭৩৯ ১০০%   
৯ পাবতী র দউল কািশ র ২.০০ ৪০ ৭৩.৩০৩ ১০০%   
১০ পাবতী র কািলকাবাড়ী ৭.৮২ ৪০ ১১৩.৫২২ ১০০%   
১১ পাবতী র বড়দল ৯.০৭ ১০০ ৫৪.৬৪৫ ১০০%   
১২ নবাবগ  পািনয়া  ৪.৩২ ৩০ ৩৪.৪৮১ ১০০%   
১৩ নবাবগ  জয় র ৪.৭৯ ৩১ ৪২.১১৭ ১০০%   
১৪ নবাবগ  িজগাগর ৩.৫২ ৩০ ২৩.৭১৯ ১০০%   
১৫ নবাবগ  চকনওদা ৩.২১ ৫২ ২৭.২৭৮ ১০০%   
১৬ নবাবগ  জ ক হিরনা ২.২৫ ৩০ ২০.১৮৬ ১০০%   
১৭ নবাবগ  ডামারপাড়া ৩.৬৭ ৭৫ ৫৫.৮১৫ ১০০%   
১৮ নবাবগ  কাড়াইবাড়ী পরগণা ১০.৩৮ ১৪৪ ১৭৭.১৩৪ ১০০%   
১৯ িবরাম র বন  ৩.৯০ ৫০ ৪৮.৬৯০ ১০০%   
২০ িবরাম র স া ২.৩৫ ২০ ৪৫.৪৯১ ১০০%   

মাট= ২০  ১১৫.০৯ ১০১৮ ১০১৪.২৯ ১০০%   
 

 
 

পিরিশ -জ ( েব বা বািয়ত আদশ াম( াম) কে র ত ) 
 

িমক 
নং 

উপেজলার 
নাম 

কে র নাম 
ক  
জিম  

নবািসত 
পিরবােরর সং া 

অ েমািদত 
নিথর সং া 

ক িলয়তেরিজি
র সং া 

নাম জারীর 
সং া 

অস  ক িলয়ত 
রিজি / বে াব  সং া 

১ িবরল বাইেবাদীিঘ ১১.৬৬ ৪০ ৪০ ৪০ ৪০ -- 
২ িবরল স াসী ১০.৩১ ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ -- 
৩ নবাবগ  হিররাম র ৬.৮৮ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ -- 
৪ নবাবগ  বড়ামািলয়া ৬.৮৮ ৬০ ৬০ ৬০ ৬০ -- 
৫ বীরগ  ল র ৪.৮০ ৩০ ৩০ ৩০ ৩০ -- 
৬ বীরগ  শত াম ৫.৩৬ ৪০ ৪০ ৪০ ৪০ -- 
৭ বীরগ  গা ারা ৬.৩১ ৪০ ৪০ ৪০ ৪০ -- 
৮ বীরগ  খ াপাড়া ৫.১৩ ৪০ ৪০ ৪০ ৪০ -- 
৯ বীরগ  র ল র ৩.৩৫ ৪০ ৪০ ৪০ ৪০ -- 
১০ বীরগ  মাহাতাব র ১২.৮৬ ৯০ ৯০ ৯০ ৯০ -- 
১১ খানসামা নলবাড়ী ৪.১২ ৩০ ৩০ ৩০ ৩০ -- 
১২ কাহােরাল পঃ লতান র ১০.৫৮ ৪০ ৪০ ৪০ ৪০ -- 
১৩ কাহােরাল  নলাহার ৯.১৯ ৪০ ৪০ ৪০ ৪০ -- 
১৪ ঘাড়াঘাট আমড়া ৫.৩০ ৮০ ৮০ ৮০ ৮০ -- 
১৫ হািকম র আলীহাট ৭৫.০০ ৬০ ৬০ ৬০ ৬০ -- 
১৬ হািকম র র ৪.০০ ৭০ ৭০ ৭০ ৭০ -- 
১৭ লবাড়ী গিন র ৪.৫১ ৪০ ৪০ ৪০ ৪০ -- 
১৮ িবরাম র রতন র ৮.৭৬ ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ -- 
১৯ বীরগ  ঘাড়াবা া ৯.১৮ ৬০ ৬০ ৬০ ৬০ -- 
২০ বীরগ  ডােক রী ৫.৪৩ ৪০ ৪০ ৪০ ৪০ -- 
২১ কাহােরাল বাগ র-১ ৭.৭৩ ৪০ ৪০ ৪০ ৪০ -- 
২২ হািকম র শাকরাইল ৬.০৫ ৬০ ৬০ ৬০ ৬০ -- 
২৩ খানসামা চক কা ন ১২.০৬ ৪০ ৪০ ৪০ ৪০ -- 
২৪ খানসামা খামারপাড়া ১১.৫৩ ৭০ ৭০ ৭০ ৭০ -- 
২৫ খানসামা নউলা-১ ১৪.১৫ ৪০ ৪০ ৪০ ৪০ -- 
২৬ খানসামা আ া ৪.৮৯ ৮০ ৮০ ৮০ ৮০  -- 
২৭ খানসামা ভাবকী ৫.৫৪ ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ -- 
২৮ খানসামা আেলাকঝাড়ী ৫.২১ ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ -- 

মাট              ২৮  ১৯৬.৪১ ১৪৭০ ১৪৭০ ১৪৭০ ১৪৭০ -- 
 


